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investeringen in extra isolatie en instal
laties zich in 7 à 8 jaar terugverdienen.
Naast een aantrekkelijke terugverdIentijd
zal ook de waarde van het gebouw na 20 jaar
hoger blijken. IS de verwachting. De extra
kosten van ongeveer € 200.000 zijn bij
elkaar gebracht door de provincie Gelderland
(de helft!. de Gemeente Ede (een kwartl en
een eigen bijdrage van de school.
Verschillende disciplines werkten samen
in het BIM-model. Het energieverbruik
werd berekend met behulp van de PHPP
berekening. Deze berekening is een com
plexe berekening waar alle bouwkundige
en installatietechnische voorzieningen
resulteren in een daadwerkelijk ver
wacht energieverbruik.
Het fungeert ook als ontwerpinstrument
omdat de consequenties van ontwerpwij
zigingen op het energieverbruik direct te
zien zijn. De traditionele Epe-berekening
heeft een aantal standaard uitgangs
punten die bij passiefbouw niet kloppen
en is daarom voor passiefbouw ongeschikt.

De nieuwbouw is inmiddels bijna gereed.
De nieuwe Veldhuizerschool bestaat uit
twee bouwvolumes die ten opzichte van
elkaar verschoven zijn. Daarmee is de
oude eik op het schoolplein behouden
gebleven en prominent aanwezig.
Het ontwerp van Jorissen Simonetti archi
tecten sluit. onder andere door de met
selstenen en de grote dakoverstekken
architectonisch goed aan bij de omlig
gende bebouwing.
Door de kozijngrootte te variëren en de
kozijnen speels in de gevels te plaatsen,
krijgt het schoolgebouw een dynamisch
karakter. Ter plaatse van het multifunctio
nele hart van het gebouw zijn grote vlies
gevels aangebracht die zorgen voor een
prachtige lichtinval en mooie zichtlijnen.
Leerlingen en leraren zullen het straks
dagelijks gaan beleven.
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"Straks zal het licht door de ramen in de
centrale gemeenschappelijke ruimte
heel mooi naar binnen vallen", voorspelt
architect Henno Westeneng van Jorissen
Simonetti architecten. Deze ruimte in
het hart van de nieuwe Veldhuizerschool
verbindt onder- en bovenbouw en kan voor
verschillende functies worden ingericht.
De nieuwbouw vervangt de bestaande
basisschool in Ede die voor zes groepen
te klein en te oud was geworden. Het nieuwe
gebouw biedt plaats aan elf groepen met
een speellokaal.
Scholenbouw en binnenklimaat worden
tegenwoordig bijna altijd in één adem
genoemd en dat was bij de plannen voor
de nieuwbouw niet anders. De prestaties
van de kinderen zijn gebaat bij een goede
verlichting, een goed binnenklimaat en
frisse lucht. Voor de architect was een
gezond en comfortabel binnenklimaat
daarom een belangrijk uitgangspunt.
"We hebben diverse alternatieven naast
elkaar gezet en kozen voor een 'passieve'
oplossing. Een passieve school is in principe
dicht, met in de basis een zelfde werking als
die van een thermoskan. Binnen houden we
de condities constant. Met energiezuinige
installaties verversen we de lucht 1,5 keer
meer dan In het bouwbesluit IS vereist
en we benutten de afgegeven warmte
optimaal. Hierdoor halen we een zeer
hoog rendement. De Veldhuizerschool is de
eerste 'fnsse' passiefschool in Nederland:'

Het idee om voor dit concept te kiezen
komt voort uit de wens van leraren en
bestuur van de Veldhuizerschool een goede
rentmeester op aarde te willen zijn. Een les
die ze graag aan leerlingen meegeven in
de vorm van een duurzaam en energIearm
maar ook gezond én fris schoolgebouw.
Met passieve warmte uit de bodem wordt
de school 's morgens vroeg op temperatuur
gebracht. Daarna leveren de kinderen În
het lokaal voldoende warmte om het
behaaglijk te houden. 's Zomers zorgt
het systeem voor koeling.

Geen muffe schoollokalen meer, maar
een constante frisse inspirerende ruimte
waar ook goed is gekeken naar de akoestiek
en de materiaalkeuze die bijdraagt aan een
goede sfeer voor kinderen en leerkrachten.
Leraren zullen de passiefschool anders
ervaren dan een traditioneel schoolgebouw.
Zo is het bijvoorbeeld door de dikke muren
relatief stil binnen, de ramen liggen diep
in de gevel en hoeven niet open en er is een
mos-sedum dak met een groot overstek.
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Ook het ontwerpproces is bijzonder.
Het ontwerp van de Veldhuizerschool is het
gevolg van integraal teamwerk waarbij alle
verschillende disciplines vanaf het begin
van het ontwerpproces vanuit het pro
gramma van eisen hun bijdrage hebben
geleverd. In het zogenaamde SIM-model
helpt een 3D-computeranimatie van het
ontwerp bij het afwegen van de keuzes en
het optimaal detailleren van het gebouw,
Het voortraject van de bouw kost nu meer
tijd, maar door alle relevante partijen
vroeg bij het proces te betrekken worden
er minder fouten gemaakt. Door het BIM
model worden details aangepast die in 20
niet gemakkelijk te doorzien zouden zijn.
Er was gedurende het ontwerpproces
zelfs inspraa mogelij van leer rachten,
leerlingen en ouders. Dit heeft er bijvoor
beeld toe geleid dat per lokaal toch één
raam open kan.

Op primaire energie wordt 80 procent
bespaard ten opzichte van een vergelijkbaar
nieuw gebouw dat uitsluitend aan de eisen
van het bouwbesluit voldoet. De afgevoerde
lucht draagt haar warmte voor 90 procent
over aan de lucht die wordt aangevoerd.
Deze waarden zIjn haalbaar omdat het
gebouw luchtdicht word gemaakt.
Toch komt het er bij aanvang wel op neer
dat het gebouw duurder is. verwacht
Jonssen Simonetti architecten.
Duurzaam bouwen kan nog niet zonder
subSidie. Maar daar tegenover staa dal


